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 به نام خداوند جان آفرين

آنچه باید بدانید این است که پیوند کلیه، پایان درمان نارسایی کلیه  است ولی به هیچ وجه پایان درمان و بهبود 

زمینه درمان شما خواهد شد. این روش درمانی بسیار موفقیت   قطعی شما نیست بلکه شروع مسیری جدید در

درمانی نیازمند   افزایش طول عمرو آسایش بیماران کلیوی شده است. موفقیت در این شیوه آمیزاست و موجب

هیچگونه آشنایی ندارند. هرچند این مبحث بسیار   مراقبت های دقیق و خاص می باشد که بیشتر افراد با آن

  ای پیچیدگی های مخصوص به خود می باشد اما الزم است فقط نکات مهم و خالصه ای از آن رامفصل و دار

 به شما بیماران عزیز یادآور شویم.
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 مصرف داروها:

هیچ عنوان امکان کارکرد کلیه  در زمینه مصرف دارو تاکید بسیاری وجود دارد، زیرا بدون استفاده از دارو به

حتی با مصرف دارو در بعضی از افراد احتمال از بین رفتن کلیه پیوندی وجود دارد. هر  پیوند شده وجود ندارد.

بروز خطر در زمینه سالمت   نوع تغییر جزیی در نوع  دارو، مقدارمصرف، ساعات استفاده و... می تواند منجر به

دقیق داروها کلیه نکات توجه به اهمیت حیاتی در مصرف   و عملکرد کلیه پیوند شده گردد. لذا الزم است با

آن توسط پزشک و رابطین تیم پیوند یادآوری و توصیه گردد و به هیچ عنوان دستوری غیر   ایمنی و اختصاصی

 آن توسط شما اجرا نشود.

 

 : مددجويان محترم لطفا موارد زير را در مصرف داروها رعايت نمايید

 نمایید.دارو را درساعات فعالیت و هوشیاری خود استفاده   -

نزدیکان خود بسپارید که به شما   در صورتی که احتمال دارد مصرف دارو را فراموش کنید، بهتر است به -

روی گوشی همراه و یا از برچسب های رنگی روی یخچال و   یادآوری نمایند. می توانید از گذاشتن زنگ بر

 ...استفاده کنید.

 بگذارید تا مصرف آن بهتر یاداوری شود. داروها در دسترس و حداالمکان در دیدرس خود -

هنگامی که از منزل خارج می شوید عالوه بر اینکه داروها ی خود را به همراه دارید مقداری از آن را نزدهمراهان  -

در موارد متعددی مشاهده شده خود بسپارید تا در صورت سرقت و یا مفقودی کیفتان، بدون دارو نمانید)

 نوبت دارو موجب پس زدن کلیه شده است(. که حتی مصرف نکردن یک

  در صورتی که قرار است برای مدتی طوالنی)به هر دلیلی( ناشتا بمانید  با پزشک خود در این مورد

 مشورت کنید.

  در صورت بیماری هنگام مراجعه به پزشک قبل از تجویزهر داروی دیگر، پزشک را درجریان داروهای

 نسبت به احتمال تداخالت دارویی حتما با پزشک خود مشورت کنید.مصرفی پیوند خود قرار دهید و 

   سعی کنید از داروهای یک کارخانه استفاده کنید و از مصرف داروهای شرکت های مختلف خودداری

 کنید.

  .ازشناسایی دارو از طریق ظاهری خودداری کنید و حتما نام ومقدار مصرف دارو را کنترل کنید 

  باز کردن بسته های جدید دارو برای مصرف دوباره، تاریخ انقضای دارو را کنترل هنگام خریداری و یا

 کنید.
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   در صورت بروز عوارض دارویی بالفاصله پزشک خود را در

جریان قرار دهید و بدون مشورت وی،  دارو را قطع و مقدار 

 مصرف را کم و زیاد نکنید.

   )در صورت مصرف داروهای جانبی)داروهای غیراز پیوند

 پزشکتان باید آن را تایید کند.

 

 :نکات مهم در مورد داروهاي پیوند

 پردنیزولون

 این دارو یکی ازداروهایی است که برای جلوگیری از حمالت رد پیوند باید مصرف کنید. 

ه میزان مصرف را پزشک مشخص می نماید و حتما پردنیزولون از دسته داروهای استروییدی یا کورتونها است ک

باید با معده پر استفاده شود و بهتر است با آب فراوان و یا آب میوه و یا شیر مصرف نمایید. هرگز سرخود مقدار 

 مصرف را کم

میلی گرمی  ۵۵و  ۵باید دقت نمایید که به دو شکل و زیاد و یا قطع نکنید) حتی با بروز عوارض دارو(.  

 که در مصرف مقدار تجویز شده اشتباه نکنید.است 

در صورت سابقه مشکل و یا خونریزی معده و روده به پزشک خود یاددآوری کنید. در صورت بروز عالئم  

خونریزی دستگاه گوارشی مثل تیره شدن مدفوع، استفراغ خونی سریعا به پزشک مراجعه نمایید. سایر عوارض 

 این دارو شامل 

ترمیم زخم های بدن، باالرفتن قند  افزایش وزن به علت ورم به خصوص ورم صورت، کند شدن موارد زیر است:

 خون، پوک شدن استخوان ها.

 مايکو فنوالت مفتیل يا سل سپت

از نکات مهم  مصرف این   این دارو سبب تضعیف سیستم ایمنی شده و از رد کردن پیوند جلوگیری می کند.

دارو اینست که باید با معده خالی مصرف کنید) یکی دو ساعت قبل یا بعد از غذا(. هنگام مصرف این دارو 

چون بر روی جنین اثر نامطلوب دارد. عوارض آن موارد زیر است: ایجاد کبودی و یا زخم  بارداری ممنوع است

 مانند تب و درد گلو.های دهان، مشکالت پوستی، عالئم سرماخوردگی 

هنگامی که این دارو را استفاده می کنید همزمان از مصرف آهن ، کلسیم و روی خودداری کنید و بین مصرف  

 آن ها فاصله بگذارید.

 سیکلوسپورين يا نئورال

نکته معده خالی یا پر باشد.   این دارو ضعیف کننده سیستم ایمنی بدن است. در مصرف این دارو فرقی ندارد

مصرف سایر میوه ها و آب آن ها اشکالی ندارد. از عوارض مصرف آن باگریپ فروت است. مهم خودداری از 

اسپاسم  یا گرفتگی   به موارد زیر اشاره کرد: بی حس شدن و احساس سوزن سوزن شدن دست و پا، آن می توان

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.medindia.net/health-images/heartburn-drugs-heart-attack.jpg&imgrefurl=http://www.medindia.net/patients/patientinfo/index_c.htm&docid=Rc_9rPVcpurq1M&tbnid=uNNGQTy4quBpyM:&w=300&h=250&bih=683&biw=1366&ved=0ahUKEwi1lavMiIDQAhVBC8AKHZMRCjc4yAEQMwhTKFAwUA&iact=mrc&uact=8
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مشکالت پوستی، احساس طعم بد عضالت، ورم لثه ها، لرزش در بدن، ایجاد موی زائد، باال رفتن فشار خون، 

در صورت  مصرف این دارو و داروهای حاوی منیزیوم و سدیم نباید  سرماخوردگی شود. دردهان، عالئمی شبیه

 با هم به طور همزمان مصرف کنید و بین ساعات مصرف فاصله بگذارید.

 تاکرولیموس يا پروگراف

ت کنید باید دقاز رد پیوند است. درمصرف ایندارو این دارو نیز تضعیف کننده سیستم ایمنی برای جلوگیری 

. بهتر است این دارو را با معده خالی تر مصرف کنید. عوارض این که از گریپ فروت اصال استفاده نکنید

زیر است: بی حس شدن و سوزن سوزن شدن دست  و پا، احساس گرما، لرزش بدن، افزایش   دارو شامل موارد

ون و اختالل کار کلیه، تهوع و ناراحتی معده، اسهال،  ورم و درد مفاصل،عالئم فشارخون، افزایش پتاسیم خ

 مصرف این دارو همزمان با داروهای حاوی منیزیوم و سدیم خودداری کنید.  سرماخوردگی و مشکالت پوستی. از

 آزاتیوپرين يا ايموران

بعد از غذا مصرف کنید. عوارض آن  این دارو ضعیف کننده سیستم ایمنی است و بهتر است باغذا یا بالفاصله

شامل موارد زیر است: کبود شدن پوست بدن، عالئم سرماخوردگی و تب، زخم دهان، کم مویی و یا ریزش مو، 

تیره و مدفوع روشن   مشکالت پوستی، عالئم مشکالت کبد مثل) تهوع و استفراغ، زردی چشم و پوست، ادرار

در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد اسید اوریک که باید سریعا به پزشک مراجعه کنید(. 

  خون مانند آلوپورینول به پزشک

 دقت نمایید که بیشتر عوارض ذکر شده داروها با گذشت زمان بهبود پیدا می کند. خود اطالع دهید.

 

 تغذيه در بیماران پیوند کلیه: 

ید قوای از دست رفته و مقابله با بحران های فعلی بیماران پیوند کلیه به منظور بهبود زخم محل جراحی، تجد

و پیش رو نیاز به مواد غذایی کامل و کالری فراوان دارند. بیماران عزیز در زمینه تغذیه توجه به نکات زیر ضروری 

 است.

 .ازمصرف لبنیات غیر پاستوریزه بپرهیزید 

 غ خام خودداری نمایید مثل: تخم مرغ را به شکل خام مصرف نکنید و از مواد غذایی حاوی تخم مر

 ساالد سزار، سس مایونز و ...)به علت احتمال وجود برخی از میکروب ها(.

  .از غذاهای دریایی نپخته و یا کم پخته مانند صدف، میگو و ... استفاده نکنید 

  میوه ها را عالوه برشستن برس بزنید و از خوردن میوه هایی که با شستن تمیز نمی شود مثل انواع 

 توت خودداری کنید. 

  .غذاها را در محل تمیز تهیه و در ظروف در بسته و مطمئن نگهداری کنید 

   بار ماهی کامال پخته مصرف نمایید. 2حداقل هفته ای 

   گرم پنیر پاستوریزه مصرف کنید. 25روزانه بیشتر از 
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 .از پگ های)بسته بندی( غذایی مطمئن و تاریخ داراستفاده نمایید 

 تهوع و افزایش اشتها، از میوه و غذاهای تازه استفاده کنید. برای کاهش 

  .داروهای گیاهی و مکمل های غذایی بدون دستور پزشک را استفاده نکنید 

  ،از مصرف غذاهای حاوی چربی و روغن زیاد، بپرهیزید والزم است از روغن های غیر اشباع)روغن زیتون

 کنجد و ...( استفاده نمایید.

 ای پیوند، موجب افزایش قند خون و وزن می شوند، بنابراین از مصرف بی رویه قند و برخی از داروه

 شیرینیجات خودداری نمایید.

   در صورت افزایش میزان الکترولیت های خون مثل پتاسیم با پزشک خود در مورد رژیم غذایی کم

 پتاسیم مشورت کنید.

  سرخ کردنی کمتر مصرف کنید.غذاها رابه شکل بخارپزو کبابی استفاده کرده وغذاهای 

 .غذاهای شور و نمک سود شده مثل کنسرو، زیتون و چیپس و...را مصرف نکنید 

  (مصرف کنید. 3تا 2در صورت دفع ادرار کافی، آب و مایعات آزادانه )لیتر در روز 

  .مصرف گریپ فروت به دلیل تداخل با داروها ممنوع است 

  

 
                         

 : مجاز ورزش وفعالیتمیزان 

انجام فعالیت های بدنی و ورزش برای جلوگیری از پوکی استخوان و تحلیل رفتن عضالت  و پیشگیری از اضافه 

 وزن و ایجاد نشاط و سرزندگی الزم است.

 مددجویان محترم توجه به نکات زیر ضروری است: 

  مشخص شود و میزان فعالیت هر میزان فعالیت مجاز باید توسط پزشک و تیم پیوند و شرایط فردی

 شخصی با شخص دیگر فرق می کند.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/05/e1/7f/05e17fedd57d028ca9f34fb5f0dbc23b.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/jablin/first-baby-my-kidney-transplant/&docid=0AwE2NZtfQx-tM&tbnid=H79xPqD7_lQxLM:&w=640&h=960&bih=683&biw=1366&ved=0ahUKEwibkZewhYDQAhXlD8AKHWVxAjcQMwg-KBowGg&iact=mrc&uact=8
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  فعالیت باید سبک ودر حدی باشد که سبب فشار و درد قفسه سینه نشود و در شما احساس خستگی

ایجاد نکند. نرمش های سبک و پیاده روی برای روزهای پس از پیوند ورزش ایده آل است و از انجام 

ق اجتناب کرد مانند بوکس، کاراته و وزنه برداری و از انجام ورزش برخی ورزش ها باید به طور مطل

 هایی که خطر کمتری دارد مثل فوتبال تا رسیدن به وضعیت ثابت)چند ماه( خودداری نمایید.

 .هنگام ضعف و بی حالی و زمانی که احساس بیماری می کنید از انجام ورزش خودداری نمایید 

 ز لباس سبک وراحت استفاده کنید تا فشار روی محل عمل وارد هنگام فعالیت و ورزش الزم است ا

 نشود.

 .در هوای خیلی گرم و یا سرد ورزش نکنید 

 

 ا

 مراقبت ازپوست:

پوست از جمله مناطق آسیب پذیر بدن است که محافظت از آن در بیماران پیوند کلیه بسیار تاکید شده است. 

  لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

  محافظت کننده های پوست) کرم های ضد آفتاب( در برابر اشعه آفتاب ضروری است.استفاده از 

  .در صورت وجود سابقه خانوادگی سرطان پوست، بیشتراز پوست خود مراقبت نمایید 

  در صورت داشتن پوست روشن، چشمان رنگی روشن، حساسیت شدید به آفتاب و پوست کک و مکی

 (.31باالی  SPFاستفاده کنید)از محافظت کننده های قوی تر 

  در صورت مشاهده هرگونه خال جدید، تغییر رنگ خال های قبلی، رشد تکثیر غیر عادی پوست و

 ایجاد نقاط خونریزی دهنده موضوع را جدی گرفته و سریعا به پزشک مراجعه کنید.

 

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://kidney.org.au/cms_uploads/images_gallery/20_illustrations_all_-1.png&imgrefurl=http://kidney.org.au/your-kidneys/prevent/what-your-kidneys-do&docid=7sYp2lm19itpgM&tbnid=37msq-YgA0SXdM:&w=670&h=409&bih=683&biw=1366&ved=0ahUKEwjpgOS4vPbPAhUDvRoKHdTEDd0QMwhqKEUwRQ&iact=mrc&uact=8
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 فعالیت جنسي و مسائل مهم مربوط به آن:

به حد طبیعی آن نزدیک شده و از مشکالت آن کاسته می شود. برای معموال فعالیت جنسی با پیوند کلیه 

جلوگیری از انتقال عفونت و بیماری های مربوط به آن داشتن رابطه سالم جنسی ضروری است. بیماران عزیز 

 نمایید: لطفا به نکات زیر توجه 

  بپرهیزید.هنگام بیماری های عفونی و تبدار در هر یک از زوجین از برقراری رابطه جنسی 

 .در ارتباط با فعالیت جنسی مسائل بهداشتی را به درستی و دقت رعایت کنید 

 .یک شریک جنسی واحد داشته باشید و از تعدد شرکای جنسی بپرهیزید 

 .از سالمت جسمی شریک جنسی خود اطمینان حاصل نمایید 

 ( این نوع فعالیت های  ازروش های جنسی غیر عادی و غیرمعمول که خطرآفرین باشد اجتناب نمایید

 جنسی سبب بروزبیماری های عفونی می گردد(.

  در صورت ابتالی شریک جنسی به بیماری هایی مثل هپاتیت باید مسائل ایمنی درنظر گرفته شود) تزریق

 و سایر بیماری های عفونی و مقاربتی(. Cو استفاده از کاندوم در مورد هپاتیت Bواکسن در مورد هپاتیت 

   

 از چشم:  مراقبت 

  سالمت چشم خودرا از نظر کاتاراکت) آب مروارید(، گلوکوم)آب سیاه(، عفونت های دیابتی و بدخیمی

 ها) سرطان(  مرتب کنترل نمایید.

 . معاینه چشم را حداقل سالی یکبارانجام دهید 

  شم، قرمزی چهرگونه اشکال در دید مانند لکه لکه شدن میدان دید، دوبینی، حساسیت به نور، خشکی و

 خارش وسوزش و...را جدی گرفته و به پزشک مراجعه کنید.

 

 مراقبت از دندان:

بیماران پیوند کلیه به دلیل مصرف داروها مستعد انواع زخم های دهانی و پوسیدگی دندان،  بیماری های لثه، 

 خشکی و عفونت دهان قرار دارند. توجه به نکات زیربرای شما مددجوی محترم الزم است:

  ماه یکبار الزم است به دندانپزشک مراجعه نمایید. 3-4در صورت بروز هرگونه از مشکالت فوق، هر 

  در بدو مراجعه به دندانپزشکی و هر جلسه حتما یاداوری کنید که پیوند کلیه شده و داروهای پیوند

 مصرف می کنید.

  ر سالی یکبار به دندانپزشک ماه و حداکث 6در صورت نداشتن مشکل خاصی در زمینه دهان ودندان هر

 مراجعه و معاینه شوید.

  بار مسواک در شبانه روز الزم است. از نخ دندان و برس زدن زبان برای حفظ سالمت دندان  2حداقل

 ها استفاده کنید.
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 مراقبت از ناحیه تناسلي:

 .معاینه و تست های سالمت مخصوص نواحی تناسلی را سالی یکبارانجام دهید 

  که تحت پیوند کلیه قرار گرفته اند باید در صورت وجود سابقه سرطان های زنان در فامیل، خانم هایی

 زود به زود به پزشک مراجعه و تست های سالمتی را انجام دهند.

 .با افزایش سن مراقبت و معاینات باید بیشتر و دقیق تر و با فواصل کمتر صورت گیرد 

 

 معاينات دستگاه گوارش و دفعي)روده اي(:

این معاینات به منظور پیشگیری و درمان زودرس سرطان های دستگاه گوارش و دفعی است. مهم ترین عالئم 

 زودرس سرطان شامل موارد زیر است:

 افزایش میزان مدفوع .1

 تغییر رنگ مدفوع .2

 تغییر در قوام مدفوع)اسهال یا یبوست( .3

 مشاهده خون در مدفوع ) بسیارمهم(. .4

 عالئم فوق باید سریعا به پزشک مراجعه کنید.در صورت مشاهده هر کدام از 

  

 دانسیته استخوان) تراکم استخوان(:

مصرف داروهای پیوند سبب بروز پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان می شود و احتمال شکستگی استخوان 

 افزایش می یابد.

محافظت ویژه از این  لذابیشتر در معرض شکستگی قرار دارند ومچ دست  ستون مهره ها، استخوان های ران

 محل ها الزم است. 

ورزش، فعالیت مناسب بدنی، استفاده از مکمل ها) مواد دارویی و یا گیاهی حاوی ویتامین ومواد مغذی و...( 

تحت نظر پزشک می تواند خطر شکستگی را کاهش دهد. عوامل مستعد کننده پوکی استخوان شامل موارد زیر 

 است:

 غرداشتن اندام ظریف و ال 

 زنان 

 یائسگی 

 لذا افراد فوق نیاز به مراقبت های دقیق تری دارند.

 ايمني سازي) واکسیناسیون(: 

در مورد تزریق واکسن دقت شود که ازواکسن های حاوی ویروس های زنده مانند آبله مرغان  و... به هیچ عنوان  

 استفاده نکنید و حتی با افرادی که از واکسن های فوق استفاده کرده اند تماس نزدیک نداشته باشید.
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 وان استفاده کرد مانند: از واکسن هایی که با ویروس کشته شده تهیه می شوند با نظر پزشک می ت

 انفلوانزا

 

 واکسن انفلوانزا را در موارد زیر به هیچ وجه تزریق نکنید:

 آلرژی شدید به تخم مرغ .1

 سابقه بروزحساسیت به این واکسن در سال های قبل  .2

 داشتن سابقه گیلن باره) نوعی بیماری عصبی که با فلج پیشرونده اندام های تحتانی همراه است(. .3

  هفته خودداری نمایید. 8افرادی که واکسن فلج اطفال را دریافت نموده اند تا از تماس با 

 .از تماس با افرادی که واکسن آبله مرغان دریافت نموده اند تا چند روز خودداری نمایید 

 .در مورد سایر واکسن ها نیازی به عدم تماس وجود ندارد 

  

 
 

 

 بارداري و روش هاي جلوگیري از بارداري:

  برای بارداری حداقل یکسال صبرنمایید و در صورت ثابت بودن وضعیت سالمتی و عملکرد بهتر است

 خوب کلیه پیوند شده و با نظر پزشک و تحت کنترل تیم پیوند اقدام به بارداری نمایید.

  در مورد پیشگیری از بارداری بهترین روش، استفاده ازشیوه مانعی مثل کاندوم می باشد که عالوه بر

 از بارداری به پیشگیری از بیماری های عفونی نیز کمک می کند.جلوگیری 

  ،از قرص های ضد بارداریIUD  .و سایر روش ها اصال استفاده نکنید 

 

 تاتو و انجام اعمال زيبايي:

هر عملی که سبب افزایش خطر عفونت شود مانند تاتو ، سوراخ کردن پوست و نصب حلقه  و وسائل زینتی 

 مطلقا ممنوع است.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_ZWqgYBROGHw/TNbnLM8E2TI/AAAAAAAAB18/_A7WYm1S7SI/s1600/vaccine-89110.jpg&imgrefurl=http://doctorsgates.blogspot.com/2010/11/tb-and-staff.html&docid=KuVL7LSloe51QM&tbnid=5G8kte9Rp4KJCM:&w=294&h=225&bih=683&biw=1366&ved=0ahUKEwjkwbng0fjPAhUJCSwKHdPqAcg4yAEQMwgZKBcwFw&iact=mrc&uact=8


 

11 

 

 .توجه به نکات زير مي تواند در سالمت بیماران تاثیر زيادي داشته باشد

  هنگام رانندگی از وسائل محافظت کننده از کلیه پیوندی مانند بالش و یا یک پتوی کوچک استفاده

 بر محل عمل جلوگیری شود. کنید تا از ایجاد فشار کمربند ایمنی

 مکان در محیط های خلوت و با آلودگی کمتر رانندگی زمان رانندگی باید کوتاه مدت بوده و در حد ا

 نمایید .

  زمان برگشت به کار و شرکت در فعالیت های اجتماعی با نظر پزشک می باشد و نوع کار نباید خسته

 کننده ومدت آن نباید طوالنی باشد. 

  در صورت عالقه از ادامه کارهایی که در محیط های آلوده مثل کشتارگاه ها و ...است خودداری کنید و

 به ادامه کار باید به شکلی باشد که سبب آسیب و ایجاد مشکل نشود.

 .مصرف سیگار و الکل را کم و در صورت امکان قطع نمایید 

  استفاده از داروهای روان گردان، مخدر اکیدا ممنوع است)مثال ماری جوانا می تواند  خطر انتقال

 ش دهد و موجب عفونت و رد پیوند شود(.بیماری های قارچی مثل آسپرژیلوس را افزای

  نگهداری حیوان خانگی مجاز نیست،  فقط بعضی از حیوانات مانند سگ و گربه، آن هم با رعایت نکات

 ایمنی و با نظر پزشک و شرایط جسمی و روحی خود می توانید در منزل نگهداری کنید.

 به دلیل تماس با خاک و بقایای در انجام باغبانی در زمانی که احتمال عفونت باالست ممنوع است(

 حال وسیدن گیاهان که حاوی انواع قارچ است(. 

 

 در مسافرت بايد به موارد زير دقت شود:

 تا زمانی که هنوز به وضعیت ثابت نرسیده اید از رفتن به مسافرت خودداری کنید. .1

 ازمسافرت به مناطق شلوغ و پر ازدحام بپرهیزید. .2

 آلوده و با سطح بهداشتی پایین مانند تایلند و مناطق زیارتی خودداری کنید.از مسافرت به مناطق  .3

 هنگام مسافرت هماهنگی های الزم از نظر تلفن های دسترسی با رابطین تیم پیوند را انجام دهید. .4

قبل از مسافرت های طوالنی انجام آزمایشات جدید ضروری است تا دوزهای دارویی مجددا برایتان  .5

 تنظیم شود.

 دارو بیش از حد مورد نیاز روزهای مسافرت با خود همراه داشته باشید. .6

 داروها را در کیف های متعدد بگذارید تا در صورت گم شدن و یا سرقت وسائل  بدون دارو نمانید. .7

و هم از کم آبی بدنتان  بطری های متعدد آب سالم همراه باشید تا برای دارو خوردن در دسترس باشد .8

 جلوگیری شود.

 قبل از مسافرت به مناطق آلوده واکسن های مورد نیاز را دریافت نمایید. -9 .9
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 مراقبت هاي روحي و رواني در بیماران پیوند کلیه:

به دلیل مراحل سخت و نفس گیرو پر استرس درمانی و دوری از اجتماع، بیماران پیوند مستعد مشکالت روحی 

 رفع این مشکالت کمک می نماید .و بعضا افسردگی هستند. رعایت موارد زیر به 

 تمرینات ورزشی سبک و منظم را روزانه انجام دهید. .1

 در فعالیت های اجتماعی و در جمع دوستان و خانواده) با رعایت کلیه نکات بهداشتی( شرکت نمایید. .2

 خواب منظم واستراحت کافی داشته باشید. .3

 عمیق بسیارمفید می باشد.تمرینات تن آرامی با کمک موسیقی، یوگا و تمرینات تنفس  .4

احساسات و عواطف درونی خود را برای اعضای خانواده و دوستان صمیمی بیان نموده و از تجربیات  .5

 این افراد استفاده کنید.

 بیهوده بپرهیزید. اوقات فراغت را با دوستان و خانواده سپری نمایید و از تنهایی و فکر های .6

یات و دردهای مشترک( و به اشتراک گذاری مشکالت و پیدا هم صحبتی با همتایان) افرادی با تجرب .7

 کردن راه حل های مناسب نیز بسیار کمک کننده است.

 با مشاورین حرفه ای درزمینه مسائل پیش رو مشورت کنید و راه حل های مناسب برای آن ها بیابید. .8

   

عه پیوند باشد، لذا با شناخت اين عالئم و مراجبروز عالئم زير مي تواند نشاندهنده عوارض پیوند از جمله عفونت و رد 

 به پزشک  و درمان به موقع مي توان از اين عوارض جلوگیري کرد.

 .بروز افزایش سریع وزن می تواند به علت احتباس مایعات و کاهش حجم ادرار باشد 

 وندیمراقب کاهش حجم ادرار، رنگ و کیفیت ظاهری آن باشید  که به علت کاهش عملکرد کلیه پی 

 می باشد. 

  ضعف و سستی و گیجی می تواند به علت افزایش سموم خون باشد که مراجعه سریع به پزشک ضروری

 است.

 .)بروز تب )تب خفیف هم مهم است زیرا مصرف داروهای پیوند مانع از بروز تب های شدید می شود 

 درد و ناراحتی و حساسیت محل عمل 

 یارعملکرد کلیه(افزایش سطح کراتینین خون)مهم ترین مع 

 (افزایش سطح گلبول های سفید(WBC  که نشاندهنده وجود عفونت در بدن است) به دلیل مصرف

 داروهای پیوند افزایش جزیی سطح گلبول های سفید خون قابل اهمیت است(.
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